
PSYVEL    PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE

Vacature Basispsycholoog 24-32 uur per week 

Psyvel is een kleine GGZ-instelling in Rotterdam Hillegersberg, waar ambulant zowel 
BGGZ als SGGZ behandelingen worden gegeven aan (jong-)volwassenen (18+). 
Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een betrokken en enthousiaste  
basispsycholoog. Behandelervaring in de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ is een 
pré, echter geen must. 

Wat wij zoeken in onze nieuwe collega: 
• Je bent WO-opgeleid (psychologie), bij voorkeur met de Basisaantekening 

Psychodiagnostiek/BAPD. 
• Je werkt graag in een team en bent daarnaast goed in staat om onder supervisie 

patiënten te zien.  
• Je bent leergierig, gemotiveerd en houdt van aanpakken. Binnen Psyvel wordt je de 

kans geboden om vakkennis en behandelervaring op te doen en te vergroten. 
• Je hebt een streepje voor als je ervaring hebt met het afnemen van intakes, 

protocollaire (deel)behandelingen, eHealth, en het uitvoeren van diagnostiek. 
• Ook ervaring met of opleiding op het gebied van CGT en EMDR zijn een pré. 

Werkzaamheden:
De werkzaamheden zullen bestaan uit de combinatie van diagnostiek en behandelingen. 
Zo zul je een belangrijke rol spelen in het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van 
de rapportages. Bij Psyvel bieden we uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek, AD(H)D- en 
intelligentieonderzoek aan. 
Behandelen zul je (deels) zowel binnen de Specialistische als de Basis GGZ doen, waarbij 
je direct onder supervisie staat van de psychiater en/of GZ-psycholoog. Hierbij behandel je 
een gevarieerde populatie met bijvoorbeeld angst- of stemmingsklachten. Wekelijks is er 
het MDO met de psychiater en (GZ-)psychologen, waar ruimte zal zijn om jouw 
werkzaamheden te bespreken. 

Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie, met een interessante en zeer leerzame caseload in de 

Basis en de Specialistische GGZ, waarbij ruim aandacht is voor je persoonlijke 
ontwikkeling. 

• Supervisie en werkbegeleiding met GZ-psychologen en psychiater. 
• Een marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.  
• Een laagdrempelig team van collega’s, binnen een prettig werkklimaat.

Locatie: Rotterdam, Straatweg 62.   
www.psyvel.nl 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar hr@psyvel.nl, t.a.v. Esther Huith.  

Straatweg  62 info@psyvel.nl 
3051 BJ  Rotterdam www.psyvel.nl 
Tel: 010 - 285 79 40 Fax: 010 - 285 79 41

http://www.psyvel.nl
mailto:hr@psyvel.nl

